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funções da coluna vertebral. Amputação adquirida ou congênita. Os-
teoartrose. Fraturas e luxações. Procedimentos cirúrgicos em orto-
pedia e a abordagem fisioterápica no pré e pós-operatório. Avaliação,
planejamento, prescrição e execução de tratamento fisioterápico. 16.
Fisioterapia aplicada à pediatria: Exame neurológico da criança. De-
senvolvimento neuropsicomotor. Anomalias congênitas. Acidentes na
infância. Malformação do sistema nervoso. Paralisia cerebral. Sín-
dromes. Epilepsia na infância. Paralisia braquial obstétrica. Mielo-
meningocele. Artrogripose. Doenças neuromusculares e síndromes de
regressão neurológica. Repercussão das doenças cerebrovasculares e
traumatismo craniencefálico na infância. Estudo e análise das al-
terações do comportamento motor na criança. Abordagem à família.
Avaliação físico-funcional, definição de objetivos e condutas, indi-
cação de tratamento fisioterápico e abordagem em equipe interdis-
ciplinar de crianças com alterações no desenvolvimento. 17. Fisio-
terapia aplicada à oncologia: Sarcomas de origem óssea e partes
moles; tumores do sistema nervoso central. Amputações; metastec-
tomias pulmonares; cirurgias ortopédicas conservadoras. Avaliação,
planejamento, prescrição e execução de tratamento fisioterápico.
Abordagem interdisciplinar no contexto do paciente oncológico. 18.
Fisioterapia aplicada à neurologia: Semiologia neurológica. Abor-
dagem clínica, cirúrgica e fisioterápica nas doenças neurológicas,
traumáticas e não traumáticas. Lesão de plexo braquial, plexo lom-
bossacro e nervos periféricos. Lesão medular. Síndrome de Guillain
Barré. Poliomielite. Acidente vascular cerebral. Traumatismo cranien-
cefálico. Doenças degenerativas. Avaliação físico-funcional, definição
de objetivos e condutas, indicação de tratamento fisioterápico e abor-
dagem em equipe interdisciplinar de indivíduos adultos com doenças
e disfunções neurológicas. Principais repercussões da lesão cerebral
no indivíduo adulto. 19. Fisioterapia aplicada à pneumologia: Se-
miologia do aparelho respiratório. Patologias pulmonares mais fre-
qüentes, incluindo avaliação, classificação, quadro clínico, compli-
cações, evolução e tratamento. Avaliação da função pulmonar: me-
cânica respiratória, ventilometria, espirometria e pressões respirató-
rias. Técnicas específicas em fisioterapia respiratória ambulatorial e
de UTI. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Métodos e
técnicas de fisioterapia, empregados na reabilitação pulmonar (de-
sobstrução, reexpansão e treinamento muscular). 20. Fisioterapia
aquática: História e conceito da utilização da água como forma de
tratamento. Mecânica de fluidos. Fisiologia da imersão. Aplicação da
cinesioterapia e seus efeitos no ambiente aquático (hidrocinesiote-
rapia). 21. Prótese e órtese: Tipos, técnicas de fabricação, meca-
nismos, funcionamento e indicações específicas. Indicação e carac-
terísticas das órteses de membros inferiores, superiores e de tronco;
próteses de membros inferiores e superiores. Adaptações para auxiliar
nas atividades de vida diária. Adequação postural em cadeira de
rodas. Indicação e tipos de auxílio-locomoção. 22. Psicologia apli-
cada: Processos psicológicos fundamentais; compreensão do indiví-
duo de forma integral; processos de relações humanas e de comu-
nicação; conceito de psicologia da saúde; enfoques teóricos e me-
todológicos; fundamentos e abordagens psicológicas na promoção,
prevenção e reabilitação da saúde; o paciente no contexto de tra-
tamento. 23. Processo saúde-doença: O processo saúde-doença e suas
diferentes concepções. Reflexões sobre a experiência do adoecimento,
da deficiência e da diversidade em sua singularidade e complexidade.
A educação para a saúde e o papel do indivíduo e sua rede so-
ciocultural no processo saúde-doença. Bioética. 24. Reabilitação:
Princípios e filosofia da reabilitação. História da reabilitação. Con-
ceitos de deficiência, incapacidade e desvantagem. Abordagem fi-
sioterápica na reinserção do indivíduo ao trabalho, escola, comu-
nidade. Acessibilidade. Trabalho em equipe. 25. A pessoa portadora
de deficiência: Etiologia e características da condição da pessoa com
deficiência. Suas relações, possibilidades, dificuldades e as interven-
ções necessárias nesse processo. O significado social da relação de-
ficiência e normalidade. Modos de conceituação e classificação da
deficiência. As diferentes necessidades especiais e intensidade de
apoio. Família, educação, profissionalização, sexualidade e integração
da pessoa com deficiência.

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 54/2008

A Associação das Pioneiras Sociais - APS -, pessoa jurídica
de direito privado, autorizada pela Lei nº 8.246, de 22 de outubro de
1991, e criada pelo Decreto nº 371, de 20 de dezembro de 1991, torna
público realização de processo de seleção pública para o cargo de
Terapeuta Ocupacional para as unidades da Rede SARAH de Hos-
pitais de Reabilitação.

1. Das disposições preliminares
1.1. O processo de seleção pública será regido por este edi-

tal.
1.2. O processo de seleção pública, de acordo com o artigo

3º, inciso VIII, da Lei nº 8.246/91, constará de três fases: elimi-
natória, classificatória e treinamento.

1.3. Do pré-requisito
- Graduação em Terapia Ocupacional, comprovada por meio

de certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC).

1.4. Das principais atribuições do cargo
Executar atendimento ambulatorial, de admissão e de re-

visão; realizar avaliação físico-funcional de pacientes; realizar análise
da atividade como recurso terapêutico; definir objetivos de programas
de tratamento terapêutico ocupacional; planejar e executar programas
de atividades compatíveis com o quadro clínico do paciente; avaliar a
evolução de tratamento de pacientes; orientar pacientes e familiares
quanto ao programa de tratamento; solicitar e acompanhar confecção
de equipamentos de reabilitação; treinar pacientes para uso de equi-
pamentos de reabilitação.

1.5. Este processo destina-se ao preenchimento de 5 (cinco)
vagas, sendo 1 (uma) vaga reservada para candidato portador de
deficiência.

1.5.1. Os candidatos aprovados e classificados nas duas pri-
meiras fases, que não tenham obtido a classificação até o limite do
número de vagas indicado no item 1.5., permanecerão no cadastro
reserva, para possível aproveitamento futuro de acordo com a ne-
cessidade da APS, e respeitados o prazo de validade deste processo e
a ordem de classificação.

1.5.2. Os candidatos portadores de deficiência concorrerão a
todas as vagas, sendo-lhes reservado, de acordo com o disposto no
Decreto nº 3.298/99, o percentual de 5% (cinco por cento) em face da
classificação obtida. As orientações para estes candidatos estão des-
critas no capítulo 5 deste edital.

2. Das inscrições
2.1. As inscrições estarão abertas no período de 5 a

14/1/2009.
2.2. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via

internet.
2.2.1. Para os candidatos que não conseguirem acesso à

internet, serão disponibilizados computadores para realização das ins-
crições no horário das 9 (nove) às 17 (dezessete) horas, horário oficial
de Brasília-DF, no período estabelecido neste edital, exceto sábados,
domingos e feriados, em um dos seguintes endereços: Unidade SA-
RAH/Belém - Rodovia Arthur Bernardes, n. 1.000, Bairro Val de
Canz, Belém-PA; Unidade SARAH/Belo Horizonte - Av. Amazonas,
5.953, Gameleira, Belo Horizonte-MG; Unidade SARAH/Brasília -
SMHS Quadra 301, Bloco B, nº 45, Brasília-DF; Unidade SA-
RAH/Fortaleza - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 4.500, Passaré,
Fortaleza-CE; Unidade SARAH/Macapá - Setor 12 - Rodovia Jus-
celino Kubitschek, 2.011, Bairro Fazendinha, Macapá-AP; Unidade
SARAH/Salvador - Av. Tancredo Neves, 2.782, Caminho das Ár-
vores, Salvador-BA; Unidade SARAH/São Luís - Av. Luiz Rocha,
s/nº, Monte Castelo, São Luís-MA; Unidade SARAH/Rio de Janeiro
- Av. Salvador Allende, s/nº, Ilha da Pombeba, Recreio dos Ban-
deirantes, Rio de Janeiro-RJ.

2.3. Os candidatos que necessitarem de qualquer tipo de
atendimento diferenciado, para a realização das etapas/fases deste
processo, deverão solicitá-lo no ato da inscrição, pelo preenchimento
do campo especificado na ficha de inscrição, encaminhando, con-
forme item 2.4., laudo médico ou requerimento explicitando os re-
cursos especiais necessários.

2.3.1. A solicitação será atendida obedecendo a critérios de
viabilidade e razoabilidade.

2.3.2. A não-solicitação de atendimento diferenciado, no ato
da inscrição, implicará a sua não-concessão nos dias de realização das
etapas/fases deste processo, salvo nos casos de força maior.

2.3.3. A candidata que possuir necessidade de amamentar,
durante a realização das etapas/fases deste processo, deverá levar um
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e
que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não
atender a esta condição não poderá realizar as etapas/fases deste
processo.

2.4. Laudo médico ou requerimento explicitando os recursos
especiais necessários deverá ser encaminhado, por carta registrada ou
pessoalmente ou por terceiros, até 5 (cinco) dias úteis subseqüentes
ao último dia do período de inscrições. Após este período, a so-
licitação será indeferida, salvo nos casos de força maior.

2.4.1. O candidato portador de deficiência que necessitar de
tempo adicional para realização das etapas/fases deste processo de
seleção pública deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de
parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo
estabelecido no item 2.4.

2.4.2. As solicitações serão viabilizadas mediante parecer da
Junta Médica da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação.

2.4.3. A aludida documentação deverá ser endereçada por
carta registrada à Unidade SARAH/Brasília - SMHS Quadra 301,
Bloco B, nº 45, 3º andar, Recursos Humanos, CEP 70335-901, Bra-
sília-DF; ou deverá ser entregue pessoalmente ou por terceiros em um
dos endereços informados no subitem 2.2.1.

2.4.3.1. O recibo de envio da carta registrada, ou o recibo de
entrega da documentação, expedido pela Área de Recursos Humanos,
será considerado documento de comprovação do encaminhamento da
referida documentação no período estabelecido neste edital. Deverá
ser apresentado, caso faça-se necessário.

2.4.4. O laudo médico (original ou cópia simples) terá va-
lidade, exclusivamente, para este processo de seleção pública. Não
será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias deste do-
cumento.

2.5. A confirmação do atendimento diferenciado será di-
vulgada em 3/2/2009, no endereço eletrônico www.sarah.br/rh.

2.5.1. O candidato disporá de vinte e quatro horas, a partir da
divulgação citada no item 2.5., para contestar, por escrito, as razões
do indeferimento, pessoalmente ou por meio de fax ou carta re-
gistrada, nos endereços informados no subitem 2.2.1. Após este pe-
ríodo, não serão aceitos pedidos de revisão.

2.6. A taxa de inscrição corresponde ao valor de R$ 100,00
(cem reais).

2.6.1. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição.

2.6.2. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa
de inscrição para terceiros ou para outros processos seletivos pro-
movidos pela Associação das Pioneiras Sociais.

2.6.3. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por
cheque.

2.7. Dos procedimentos para inscrição
2.7.1. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente

via internet, no período estabelecido neste edital, por meio do en-
dereço eletrônico www.sarah.br/rh, até as vinte e uma horas do último
dia do período de inscrição, observado o horário oficial de Brasília-
D F.

2.7.2. Para os candidatos que não conseguirem acesso à
internet, serão disponibilizados computadores para realização das ins-
crições, no horário das 9 (nove) às 17 (dezessete) horas, horário
oficial de Brasília-DF, no período estabelecido neste edital, nos en-
dereços informados no subitem 2.2.1.

2.7.3. A APS não se responsabiliza por solicitações de ins-
crição via internet não recebidas por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.

2.7.4. As inscrições serão efetivadas, exclusivamente, me-
diante o preenchimento de todos os campos obrigatórios da ficha de
inscrição e o pagamento da taxa de inscrição.

2.7.4.1. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efe-
tuado, a favor da Associação das Pioneiras Sociais, por meio de
boleto bancário, até o último dia do período de inscrição.

2.7.4.2. O boleto bancário estará disponível no endereço ele-
trônico www.sarah.br/rh. Deverá ser impresso para pagamento da taxa
de inscrição após conclusão do preenchimento da ficha de inscri-
ção.

2.7.5. O candidato inscrito assume total responsabilidade pe-
las informações prestadas no ato da inscrição, arcando com as con-
seqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de ins-
crição.

2.7.6. Dispõe a APS do direito de excluir deste processo de
seleção pública aquele que não preencher o formulário de inscrição de
forma completa e correta e/ou fornecer dados comprovadamente in-
verídicos.

2.8. Dos procedimentos para devolução de taxa de inscri-
ção

2.8.1. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição
poderá ser reembolsado ao candidato que desistir de participar deste
processo de seleção pública, desde que solicitado formalmente à As-
sociação das Pioneiras Sociais até 4/2/2009.

2.8.1.1. A solicitação formal deverá ser encaminhada por
meio de envio de carta registrada ou pessoalmente ou por terceiros,
até a data prevista no subitem 2.8.1.

2.8.1.2. A aludida documentação deverá ser endereçada por
carta registrada à Unidade SARAH/Brasília - SMHS Quadra 301,
Bloco B, nº 45, 3º andar, Recursos Humanos, CEP 70335-901, Bra-
sília-DF; ou deverá ser entregue pessoalmente ou por terceiros em um
dos endereços informados no subitem 2.2.1.

2.8.1.3. A solicitação formal deverá conter as seguintes in-
formações: número do processo de seleção pública; dados de iden-
tificação do candidato inscrito - nome completo, número da carteira
de identidade, número de inscrição no processo de seleção pública;
dados bancários da conta corrente ou conta poupança para depósito
do valor da taxa de inscrição - nome e número do Cadastro de Pessoa
Física (CPF) do titular da conta, nome e número do banco, número da
agência e da conta - e assinatura do candidato de acordo com o
documento oficial de identificação, cuja fotocópia deverá ser en-
caminhada anexa à correspondência.

2.8.1.3.1. O recibo de envio da carta registrada ou o com-
provante de recebimento da documentação, expedido pela Área de
Recursos Humanos, será o comprovante do candidato de encami-
nhamento da referida documentação no período estabelecido neste
edital. Deverá ser apresentado à Área de Recursos Humanos, caso
faça-se necessário.

2.8.2. Solicitações que não contemplem as informações so-
licitadas no subitem 2.8.1.3 não serão atendidas.

2.9. Do cartão de inscrição
2.9.1. O candidato poderá confirmar sua inscrição, em

3/2/2009, acessando o endereço eletrônico www.sarah.br/rh ou con-
sultando a relação dos candidatos inscritos no processo de seleção
pública, a ser divulgada nos endereços informados no subitem
2.2.1.

2.9.2. O cartão de inscrição é o único comprovante de ins-
crição do candidato no processo de seleção pública e serve também
como comunicação do local e horário de realização da primeira etapa
da fase eliminatória - prova escrita objetiva - e da fase classificatória
- prova escrita dissertativa. Será enviado, pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT), ao endereço indicado pelo candidato na
ficha de inscrição ou poderá ser impresso pelo candidato, a partir de
3/2/2009, por meio do endereço eletrônico www.sarah.br/rh.

2.9.2.1. O candidato, para obter segunda via do cartão de
inscrição, caso não o receba até 2/2/2009, deverá entrar em contato,
por escrito, por meio do endereço eletrônico psp542008@sarah.br ou
pelo fax 0xx-61-3319-1261, nos dias 3 e 4/2/2009.

2.9.3. É responsabilidade do candidato entrar em contato
com a Área de Recursos Humanos, no período acima estabelecido.

2.9.4. A emissão da segunda via do cartão de inscrição
ocorrerá mediante documento comprobatório de pagamento da taxa
de inscrição - boleto bancário.

2.9.5. É obrigação do candidato conferir as informações con-
tidas no cartão de inscrição. Erros de informação deverão ser cor-
rigidos no dia de realização da primeira etapa da fase eliminatória -
prova escrita objetiva - e da fase classificatória - prova escrita dis-
sertativa -, pelo preenchimento de formulário específico, a ser dis-
ponibilizado pelos fiscais de sala.

3. Do processo de seleção pública
3.1. Primeira fase - eliminatória
3.1.1. A fase eliminatória será composta de três etapas con-

secutivas: prova escrita objetiva, prova técnico-situacional e prova
prática.

3.1.2. A primeira etapa da fase eliminatória - prova escrita
objetiva - versará sobre conhecimentos específicos da área (vide con-
teúdo programático em anexo) e de língua inglesa (leitura e in-
terpretação de texto).




